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Modifica o caput e § 3º do art 5º do Projeto de Lei nº 573/2022– Mensagem nº 104/2022 que “Dispõe sobre
as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e dá outras providências”.

Art. 5º Em observância ao disposto no §16, art. 37 da Constituição Federal e ao item “e”, do inciso I do art. 4º
da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - LRF, o Poder Executivo, deverá realizar avaliação de
impacto econômico e social das políticas públicas constante do anexo de metas e prioridades, inclusive com
a divulgação do objeto a ser avaliado por meio da publicação do plano de avaliação e dos resultados
alcançados e apuração do retorno econômico quando couber.

(...)

§ 3º Os Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e à Defensoria Pública
deverão realizar avaliação de impacto econômico e social de pelo menos uma política pública de que é
responsável, seguindo os parâmetros dispostos neste artigo, e individualmente ou conjuntamente publicarão
portaria de grupo de trabalho com os nomes dos responsáveis pela elaboração do plano de avaliação e
relatório final.

JUSTIFICATIVA

A presente alteração do texto é necessária para incluir o anexo de metas e prioridades no sentido de
aumentar a participação dos poderes no conjunto de programas e ações considerados estratégicos por sua
capacidade de impactar e construir, a médio e longo prazo, o projeto de desenvolvimento do Estado.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 30 de Agosto de 2022
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